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סדר תפילת התיקון הקדוש
לשמחה

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

ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר להביא לכם שמחה לחייכם

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

ולומדים את תורתו הקדושה". 

שבזכות  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי 
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי תשפיע עלי ממעון 
בשמחה  להיות  ואזכה  תמיד,  וחדווה  שמחה  קדושתך 
תמיד. "שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי". ושלח 
והעלובה  האומללה  נפשי  ושמח  ממעונך  שמחה  עלי 
אשא.  נפשי  יהוה  אליך  כי  עבדך  נפש  "שמח  מאד. 
נעימות  פניך,  את  שמחות  שובע  חיים,  אורח  תודיעני 

בימינך נצח".

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, ויהי רצון שבזכותו נזכה לצאת מאפילה לאורה לצאת מעצבות לשמחה אמיתית, 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{

דבר אחר, וירא אליו יהו"ה באלוני ממרא, רבנן פתחי בהאי קרא, בשעת פטירתו 
של אדם, דתניא אמר רבי יהודה, בשעת פטירתו של אדם הוא יום הדין הגדול, 
שהנשמה מתפרדת מן הגוף, ולא נפטר אדם מן העולם עד שרואה את השכינה, 
מלאכי  שלשה  השכינה  עם  ובאין  וחי,  האדם  יראני  לא  כי  כ(  לג  )שמות  הה"ד 



כתנור  הבוער  הדין  יום  זה  היום,  כחום  וגו',  יהו"ה  אליו  וירא  הה"ד  צדיק,  של  נשמתו  לקבל  השרת, 
להפריד הנשמה מן הגוף, וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים, המבקרים מעשיו מה שעשה, והוא 
מודה עליהם בפיו, וכיון שהנשמה רואה כך, יוצאת מן הגוף עד פתח בית הבליעה, ועומדת שם עד 
שמתודה כל מה שעשה הגוף עמה בעולם הזה, ואז נשמת הצדיק היא שמחה במעשיה, ושמחה על 
פקדונה, דתאנא אמר רבי יצחק, נשמתו של צדיק מתאוה אימתי תצא מן העולם הזה שהוא הבל, כדי 
להתענג בעולם הבא. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר הגדול, ההוא יומא ערב שבת הוה, ואותיב לימיניה 
הורקנוס בריה, והוה מגלי ליה עמיקתא ומסתרתא, והוא לא הוה מקבל בדעתיה מלה, דחשיב דמטורף 
בדעתיה הוה, כיון דחמא דדעתא דאבוי מתישבא עלוי, קביל מניה מאה ותמנין ותשעה רזין עלאין, 
כד מטא לאבני שיש דמתערבי במיא עלאה, בכה רבי אליעזר ופסק למימר, אמר קום התם ברי, א"ל 
אבא למה, אמר ליה חזינא דאוחית חלף מן עלמא אמר ליה זיל ואימא לאמך דתסתלק תפלאי באתר 
עלאה, ובתר דאסתלק מן עלמא ואיתי הכא למחמי להון, לא תבכי, דאינון קריבין עלאין ולא תתאין, 

ודעתא דבר נש לא ידע 

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
לצאת מהעצבות ולזכות לשמחה אמיתית

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

ְעְטֶרּנּו: ה ָרצֹון ּתַ ּנָ ּצִ יק ְידָֹוד ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ה ּתְ ַאּתָ

יָבה  יָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקׁשִ ּבִ ִחילֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְידָֹוד  ַח ֶאל ַהּנְ )א( ַלְמַנּצֵ
ְלָך  ֶאֱעָרְך  ּבֶֹקר  קֹוִלי  ַמע  ׁשְ ּתִ ּבֶֹקר  ְידָֹוד  )ד(  ל:  ּלָ ֶאְתּפַ ֵאֶליָך  י  ּכִ ֵואלָֹהי  י  ַמְלּכִ ְוִעי  ׁשַ ְלקֹול 
בּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך  ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע: )ו( לֹא ִיְתַיּצְ ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ה: )ה( ּכִ ַוֲאַצּפֶ
רֹב  ּבְ ַוֲאִני  )ח(  ְידָֹוד:  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִמים  ּדָ ִאיׁש  ָכָזב  ּדְֹבֵרי  ד  ַאּבֵ ּתְ )ז(  ָאֶון:  ּפֲֹעֵלי  ל  ּכָ ֵנאָת  ׂשָ



ִיְרָאֶתָך: )ט( ְידָֹוד ְנֵחִני  ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאׁשְ ַחְסּדְ
ְנכֹוָנה  ִפיהּו  ּבְ ֵאין  י  ּכִ )י(  ָך:  ְרּכֶ ּדַ ְלָפַני  הישר  ׁשֹוְרָרי  ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך 
יֵמם ֶאלִֹהים  רָֹנם ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון: )יא( ַהֲאׁשִ תּוַח ּגְ ם ַהּוֹות ֶקֶבר ּפָ ִקְרּבָ
ְמחּו ָכל  י ָמרּו ָבְך: )יב( ְוִיׂשְ יֵחמֹו ּכִ ֵעיֶהם ַהּדִ ׁשְ רֹב ּפִ לּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ּבְ ִיּפְ
ה  י ַאּתָ ֶמָך: )יג( ּכִ נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ׁשְ חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ

ְעְטֶרּנּו: ה ָרצֹון ּתַ ּנָ ּצִ יק ְידָֹוד ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ּתְ

דֹר ָודֹר:  נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמשֶׁ ִפּלָ )א( ּתְ
ה ֵאל:  חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ )ב( ּבְ
ֵעיֶניָך  ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: )ד( ּכִ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ )ג( ּתָ
ּבֶֹקר  ָנה ִיְהיּו ּבַ ם ׁשֵ ְיָלה: )ה( ְזַרְמּתָ מּוָרה ַבּלָ י ַיֲעבֹר ְוַאׁשְ יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ּכְ
ָכִלינּו  י  ּכִ )ז(  ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ּבֶֹקר  ּבַ )ו(  ַיֲחלֹף:  ָחִציר  ּכֶ
ֶניָך:  ָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ּתָ ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: )ח( ׁשַ ְבַאּפֶ
נֹוֵתינּו  ְיֵמי ׁשְ ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י(  ינּו ׁשָ ּלִ ּכִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך  ּפָ ָיֵמינּו  י ָכל  ּכִ )ט( 
י ָגז  ּכִ ם ָעָמל ָוָאֶון  ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ּבִ ָנה ְוִאם  ְבִעים ׁשָ ָבֶהם ׁשִ
ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב( ִלְמנֹות ָיֵמינּו  ֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאּפֶ ִחיׁש ַוּנָ
ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך:  ן הֹוַדע ְוָנִביא ְלַבב ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְידָֹוד ַעד ָמָתי ְוִהּנָ ּכֵ
ֵחנּו  ּמְ ׂשַ )טו(  ָיֵמינּו:  ָכל  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ ׂשַ )יד( 
נֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך  יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ּכִ
ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ֵניֶהם:  ּבְ ַעל 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

תֹוָדה  ּבְ ָפָניו  ָמה  ְנַקּדְ )ב(  ֵענּו:  ִיׁשְ ְלצּור  ָנִריָעה  ַלידָֹוד  ָנה  ְנַרּנְ ְלכּו  )א( 
ל ֱאלִֹהים: )ד(  דֹול ַעל ּכָ דֹול ְידָֹוד ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ּכִ ּבִ
ְוהּוא  ם  ַהּיָ לֹו  ר  ֲאׁשֶ )ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ָידֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ְידָֹוד  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ֲחֶוה  ּתַ ִנׁשְ ּבֹאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ת  ׁשֶ ְוַיּבֶ הּו  ָעׂשָ
קֹלֹו  י הּוא ֱאלֵֹהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ּבְ נּו: )ז( ּכִ עֹׂשֵ
ר  ר: )ט( ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה ּכְ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ ָמעּו: )ח( ַאל ּתַ ִתׁשְ
דֹור  ּבְ ָאקּוט  ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו  ם  ּגַ ָחנּוִני  ּבְ ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני 
י  י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ָוֹאַמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי:  )יא( ֲאׁשֶ

ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי:

ית ְידָֹוד ֵנֵלְך: )ב( עְֹמדֹות  ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד ׂשָ יר ַהּמַ )א( ׁשִ



ם ָעלּו  ָ ּשׁ ו: )ד( ׁשֶ ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִם ַהּבְ ָלִם: ג( ְירּוׁשָ ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ
ט  ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ם ְידָֹוד: )ה( ּכִ ָרֵאל ְלֹהדֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ׁשְ
ְלָוה  ׁשַ ֵחיֵלְך  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ָליּו  ִיׁשְ ָלִם  ְירּוׁשָ לֹום  ׁשְ ֲאלּו  ׁשַ )ו(  ִוד:  ּדָ ְלֵבית  ְסאֹות  ּכִ
ֱאלֵֹהינּו  ְידָֹוד  ית  ּבֵ ְלַמַען  )ט(  ְך:  ּבָ לֹום  ׁשָ א  ּנָ ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח(  ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ

ה טֹוב ָלְך: ֲאַבְקׁשָ

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

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאֶשׁ ָך ֲאדָֹני ָעֵלינּו ַכּ ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְדּ י ְבֵשׁ נּו ִכּ ִלֵבּ

אומרים 'אנא בכח' שבעה פעמים:

יר ְצרּוָרה.     אב"ג ית"ץ: ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ ֻדַלּ ֹכַח ְגּ א ְבּ ָאָנּ
שט"ן: קר"ע  ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא.                   ְגּ ָך ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
יכ"ש: נג"ד  ְמֵרם.     ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵשׁ
בט"ר צת"ג: ְמֵלם.     ִמיד ָגּ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
טנ"ע: חק"ב  רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך.      ֲחִסין ָקדֹוׁש ְבּ
פז"ק: יג"ל  ֶתָך.      ׁ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָשּ ָך ְפּ ֶאה ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ

שק"ו צי"ת: ֲעלּומֹות.      ַ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



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

יׁשּוָעִתי ְוַאְרֵאהּו ִבּ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לזכות לשמחה

ואזכה  תמיד,  וחדוה  שמחה  קדושתך  ממעון  עלי  ותשפיע 
להיות בשמחה תמיד. "שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי". 
פניך.  באור  עלי  ותאיר  תמיד.  בישועתך  ולשמח  לגיל  ואזכה 
שמחה  של  לפנים  נהירין.  לאנפין  מאירות.  לפנים  ותזכני 
שלח  עגומים,  נפשות  משמח  חיים.  מלך  פני  לאור  דקדושה, 
מאד.  והעלובה  האומללה  נפשי  ושמח  ממעונך  שמחה  עלי 
אורח  תודיעני  אשא.  נפשי  יהוה  אליך  כי  עבדך  נפש  "שמח 

חיים, שובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח":

ממי  גדולה  שמחה  עלינו  שיומשך  הרבים  ברחמיך  עזרנו 
שאנו  בעת  באמת  מאד  לשמח  שנזכה  במעונו,  שהשמחה 
זוכים לעשות מצוה, עד שנזכה תמיד לעשות מצוות רבות בכל 
ויום בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד. ותגן עלינו  יום 



ומרה שחורה,  ותצילני מעצבות  ובחסדיך העצומים, ותשמרני  ברחמיך הרבים 
שלא יעלה ולא יבא ולא יגיע ללבי שום עצבות ומרה שחורה כלל. והסר ממני 
יגון ואנחה ברחמיך הרבים, ותהיה בעזרי ותושיעני ותזכני לפרש שיחתי לפניך 
יום  בכל  להתודות  ואזכה  לפניך,  אשיחה  לבבי  עם  אשר  כל  ואת  ויום.  יום  בכל 
ולשוב  לפניך.  ושפשעתי  ושעויתי  שחטאתי  ופשעי  ועונותי  חטאתי  כל  על 
עליהם באמת בכל לב ונפש בתשובה שלמה. ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה 
ולקבל עלי קבלה חזקה  ונדכה באמת כרצונך הטוב,  וכפרה בלב נשבר  וסליחה 
ונכונה באמת שלא אחטא עוד, ולא אשוב לאולתי. "אם און פעלתי לא אוסיף". 
ואתה תעורר חסדיך ותמלא עלי רחמים. ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי 
ופשעי. ותסיר העצבות והדאגות והמרה שחורה ממני. ותעזרני לבוא אחר כך 
לשמחה גדולה ועצומה באמת, באפן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד, ובפרט 
בשעת עסק התורה והתפלה. ובשעת עשית כל מצוה ומצוה אזכה שלא יעלה 
על לבי שום עצבות ודאגה משום חטא ועון, מכל שכן שלא יעלה על לבי שום 
דאגה ועצבות מעסקי פרנסה ועניני עולם הזה חס ושלום. רק אסלק אז מדעתי 
ואשכח אז לגמרי כל מה שעבר עלי עד אותה השעה שאני זוכה לעסק בתורתך 
ולעשות איזה מצוה. ואזכה להמשיך עלי שמחה שלמה בשעת עשית כל מצוה. 
"שוש אשיש ביהוה, תגל נפשי באלהי". עד שאזכה לעשות כל מצוה ומצוה וכל 

דבר שהוא רצונך, בשמחה שלמה וחדוה רבה באמת כרצונך הטוב.

זכות, באפן שאזכה  זכני לכנס באמת לכף  מרא דעלמא כלא, 
כל  בזכות  זכני  באמת.  לפניך  שלמה  בתשובה  לשוב  מעתה 
הצדיקים  כל  ובזכות  ודור,  דור  בכל  שהיו  האמתיים  הצדיקים 
בכל  והורני  ולמדני  והושיעני  ועזרני,  הזה.  שבדור  האמתיים 
עת  בכל  נפשי  את  לשמח  שאזכה  באפן  אמתיות,  עצות  עת 
ולבלי להניח את העצבות והמרה  ידי דרכי התורה הזאת.  על 
בשמחה  להיות  אזכה  רק  כלל,  בי  לגע  ולא  בי  לכנס  שחורה 
דרכי  ידי  על  בלבי  שמחה  ותתן  ונפש.  לב  בכל  באמת  תמיד 
התורה הזאת. ואזכה להיות אך שמח תמיד, על ידי כל נקודה 



ונקודה טובה שזכיתי מעודי עד היום הזה לגרם 
איזה נחת רוח לפניך. ותעזרני ותושיעני שאזכה 
גם לשמח אחרים, ותורני ותלמדני דעת ותבונה, 
ישראל  עמך  נפשות  לשמח  לזה,  שאזכה  באפן 
בכל עת, ולדונם לכף זכות תמיד, עד שיזכו כולם 
לשוב אליך באמת ובשמחה. ויקוים מהרה מקרא 
אתן  חדשה  ורוח  חדש  לב  לכם  "ונתתי  שכתוב: 
בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי 
תלכו  בחוקי  אשר  את  ועשיתי  בשר,  לב  לכם 
ומשפטי תשמרו ועשיתם", ונזכה לעבד את יהוה 
בשמחה ולבא לפניו ברננה, ויקוים מקרא שכתוב: 
במלכם",  יגילו  ציון  בני  בעושיו  ישראל  "ישמח 
לאלהי  אזמרה  בחיי  ליהוה  "אשירה  ונאמר: 
בעודי יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה. יתמו 
חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי 

את יהוה הללויה":

אבל אתה גלית לנו בתורתך הקדושה שעקר ישוב הדעת הוא 
על ידי שמחה, וגם אתה ידעת גדל רחוקי משמחה, על כן באתי 
אשר  והחדוה,  השמחה  אדון  אבותי,  ואלהי  אלהי  יהוה  לפניך 
וחדוה  עז  לפניו,  והדר  "הוד  שכתוב:  כמו  במעונך,  השמחה 
ברחמיך  ישראל,  בית  עמך  כל  ועל  עלי  שתרחם  במקומו", 
האמתיים  ברחמיך  הגנוזים  ברחמיך  הגדולים  ברחמיך  הרבים 
השמים,  מן  אמתיית  שמחה  עלי  ותמשיך  הנצחיים,  ברחמיך 
באפן שאזכה להיות אך שמח תמיד. אגילה ואשמחה בישועתך 
שאזכה  עד  באלהי",  נפשי  תגל  ביהוה  אשיש  "שוש  עת,  בכל 



ומחשבתי  ודעתי  מחי  לחרות  להוציא  שאזכה  עד  המח,  אל  השמחה  לקשר 
האסורים בכבלי עני וברזל, בגלות גדול ומר זה ימים ושנים, מיום עמדי על דעתי, 
שסובל  דעתי,  של  והגלות  השעבוד  מרירות  עצם  גדל  ידעת  לבד  אתה  כאשר 
גלות מר ושעבוד קשה בכל עת על ידי רבוי המחשבות רעות וטרדות ובלבולים 
ומעקמים  עת,  בכל  והלב  המח  על  הבאים  שבלב,  ועקמימיות  ושטות  הבל  של 
ומבלבלים את מחי ולבי מאד, אשר "כשל כח הסבל", וכל עקר גלות הדעת הוא 
מחמת המרה שחורה והעצבות הקשה והכבד והמר מאד, אשר התגברה עלינו 
מעודנו. ועל ידי זה אין אנו יכולים לישב עצמנו כלל, היכן אנחנו בעולם, ולחשב 
להנהיג  יכולין  אנו  אין  כי  האמתי,  האחרון  התכלית  על  מיושבת  בדעה  היטב 
שחורה  המרה  מחמת  דעתנו,  של  הגלות  תקף  עצם  מחמת  כרצוננו  מחנו  את 
והעצבות המתגברת בכל עת. ומחמת שאין אנו מישבין עצמנו, על ידי זה עקר 
ועשינו  שבאנו  למה  שבאנו  עד  עולמים,  כל  בורא  יתברך  מהשם  התרחקותינו 
מה שעשינו, וחטאנו מה שחטאנו, ופגמנו מה שפגמנו, וקלקלנו מה שקלקלנו, 
ונתרחקנו כמו שנתרחקנו, כאשר יודע כל אחד בנפשו גדל רחוקו מהשם יתברך 
ומתורתו ועבודתו באמת. והא בהא תליא, כי כל מה שאנו מתרחקים יותר, חס 
ושלום מתגברת המרה שחורה והעצבות יותר, וכל מה שמתגבר העצבות והמרה 

שחורה יותר חס ושלום, מתגבר בלבול הדעת וגלותו יותר.

תפילת נוראה מהרמח"ל לזכות לשמחה
מפני  הארץ  לקצה  הגענו  ועבדיך  בניך  אנחנו  הרי  ומיוחד  יחיד  אחד  אל 
זעמך ואדמת קדשך עזובה ובית מכון רגליך שועלים הלכו בו, ואף גם זאת 
לא עזבתנו ומקדש מעט נתת לנו בארצות אויבינו, את השה הנדחה תרבץ 
ויעלו )למען( ]למעון[ קדשך כל בניך כאחד כי אתה ה' אחד, המתיחד בבני 
ישראל עמך בעמדם לפניך אשר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך בזמן 
שהיתה שכינתך שורה ביניהם בגילוי הר ציון זה שכנת בו ואשר לא עזבו 
בניך את דרכם, ועבודתך לא נטשה בלבבם, קיימוה גם בארצות אויביהם, תן 
מרגוע לנפשותם ויעבדוך בבית קדשך, תן לבניך שמחה, מנוחה לעבדיך, 
ושכינתך הקדושה תעלה למקום תפארתה, תתיחד בבניך, ותגלה אמתך כי 

כל קויך לא יבושו, לישועתך קויתי ה': 



תפילת החיד"א להצלחה ולשמחה
ִני  ָחּנֵ י,  ּלִ ִהְרַחְבּתָ  ר  ּצָ ּבַ ִצְדִקי,  ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי,  ּבְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ְנִגינֹות,  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ
ָכָזב ֶסָלה:  ַבְקׁשּו  ּתְ ֱאָהבּון ִריק,  ּ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.

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

ן ְיִהי ָרצֹון: ל אֹוָתם, ּכֵ ּלֵ ִהְתּפַ ְלקֹול ִמי ׁשֶ
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