
  · תפילה זו נמסרה לחזקיהו מן השמים, ומסרו לו ¶
  שמי שיגיד תפילה זו בדמע בין חולה בין בריא בשעת צרה,

 בשמים	יתרפא וינצל מכל דינים החמורים הנגזרים
 

, כי התפילה שאמר חזקיהו המלך כשהיה חולה ונתרפא, בנביא ישעיהו פרק ל"ח מפס' ט' עד 22כתב בספר ליקוטי צבי, עמוד 
ומסרו לו שמי שיגיד תפילה זו בדמע בין חולה בין בריא בשעת כ' ועד בכלל, תפילה זו נמסרה לחזקיהו מן השמים, פסוק 

ועי' בספר טעמי המנהגים עמ' שי"ט שהביא סגולה זו, וכתב  ., עכ"דצרה, יתרפא וינצל מכל דינים החמורים הנגזרים בשמים
שעת אמירת תפילה זו, מכל מקום יאמר התפילה עם "קול בכי" וזה נחשב דאף אם לא נתעורר לבכי בבשם בעל "ווי העמודים" 

, וכן יש אומרים, שאם החולה עצמו אינו יכול קצת לבכי, וגם אם ירבה בכמות האמירה הרי זה יחשב בערכו לאיכות האמירה בדמע
  .לומר תפילה זו ־ יבקש מקרביו וידידיו שמצטערים בצערו שהם יאמרו את התפילה עבורו

  

ּבַּיָמִ֣ים הָהֵ֔ם חָלָ֥ה חִזְקִּיָ֖הּו לָמּ֑ות וַּיָבֹ֣וא אֵ֠לָיו יְׁשַעְיָ֨הּו בֶן־ָאמֹ֜וץ הַּנָבִ֗יא וַּיֹ֨אמֶר  א)(
וַּיַּסֵ֧ב חִזְקִּיָ֛הּו ּפָנָ֖יו  (ב)וָה֙ צַ֣ו לְבֵיתֶ֔ךָ ּכִ֛י מֵ֥ת ַאּתָ֖ה וְלֹ֥א תִֽחְיֶֽה: אֵלָ֜יו ּכֹֽה־ָאמַ֤ר יְה ֹ

וָה֙ זְכָר־נָ֞א אֵ֣ת אֲׁשֶ֧ר הִתְהַּלַ֣כְּתִי וַּיֹאמַ֗ר ָאּנָ֤ה יְה ֹ (ג)וָֽה: תְּפַּלֵ֖ל אֶל־יְה ֹאֶל־הַּקִ֑יר וַּיִ
  לְפָנֶ֗יךָ ּבֶֽאֱמֶת֙ ּובְלֵ֣ב ׁשָלֵ֔ם וְהַּטֹ֥וב ּבְעֵינֶ֖יךָ עָׂשִ֑יתִי וַּיֵ֥בְּךְ חִזְקִּיָ֖הּו ּבְכִ֥י גָדֹֽול: 

וָה֙ הָלֹ֞וךְ וְָאמַרְּתָ֣ אֶל־חִזְקִּיָ֗הּו ּכֹֽה־ָאמַ֤ר יְה ֹ (ה)ׁשַעְיָ֖הּו לֵאמֹֽר: וַֽיְהִי֙ ּדְבַר־יְהוָ֔ה אֶֽל־יְ (ד)
אֱלֹהֵי֙ ּדָוִ֣ד ָאבִ֔יךָ ׁשָמַ֙עְּתִי֙ אֶת־ּתְפִּלָתֶ֔ךָ רָאִ֖יתִי אֶת־ּדִמְעָתֶ֑ךָ הִנְנִי֙ יֹוסִ֣ף עַל־יָמֶ֔יךָ חֲמֵׁ֥ש 

ּור֙ ַאּצִ֣ילְךָ֔ וְאֵ֖ת הָעִ֣יר הַּזֹ֑את וְגַּנֹותִ֖י עַל־הָעִ֥יר הַּזֹֽאת: ּומִּכַ֤ף מֶֽלֶךְ־ַאׁשּ (ו)עֶׂשְרֵ֖ה ׁשָנָֽה: 
הִנְנִ֣י  (ח)וָ֔ה אֶת־הַּדָבָ֥ר הַּזֶ֖ה אֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽר: וָ֑ה אֲׁשֶר֙ יַעֲׂשֶ֣ה יְה ֹוְזֶה־ּלְךָ֥ הָאֹ֖ות מֵאֵ֣ת יְה ֹ (ז)

צֵ֣ל הַּֽמַעֲלֹ֡ות אֲׁשֶ֣ר יָרְדָה֩ ְבמַעֲלֹ֨ות ָאחָ֥ז ּבַׁשֶּ֛מֶׁש אֲחֹרַּנִ֖ית עֶׂ֣שֶר מַעֲלֹ֑ות מֵׁשִ֣יב אֶת־
  וַּתָׁ֤שָב הַׁשֶּ֙מֶׁש֙ עֶׂ֣שֶר מַעֲלֹ֔ות ּבַּֽמַעֲלֹ֖ות אֲׁשֶ֥ר יָרָֽדָה: 

אֲנִ֣י ָאמַ֗רְּתִי ּבִדְמִ֥י יָמַ֛י אֵלֵ֖כָה  (י)מִכְּתָ֖ב לְחִזְקִּיָ֣הּו מֶֽלֶךְ־יְהּודָ֑ה ּבַחֲלֹתֹ֕ו וַיְחִ֖י מֵחָלְיֹֽו:  (ט)
ָאמַ֙רְּתִי֙ לֹא־אֶרְאֶ֣ה יָּ֔ה יָּ֖ה ּבְאֶ֣רֶץ הַחַּיִ֑ים  (יא)ּבְׁשַעֲרֵ֣י ׁשְאֹ֑ול ּפֻּקַ֖דְּתִי יֶ֥תֶר ׁשְנֹותָֽי: 
י ּכְאֹ֣הֶל רֹעִ֑י קִּפַ֨דְּתִי ּדֹורִ֗י נִּסַ֧ע וְנִגְלָ֛ה מִּנִ֖ (יב)לֹא־ַאּבִ֥יט ָאדָ֛ם עֹ֖וד עִם־יֹ֥וׁשְבֵי חָֽדֶל: 

ׁשִּוִ֤יתִי עַד־ּבֹ֙קֶר֙ ּכָֽאֲרִ֔י ּכֵ֥ן  (יג)כָאֹרֵ֤ג חַּיַי֙ מִּדַּלָ֣ה יְבַּצְעֵ֔נִי מִּיֹ֥ום עַד־לַ֖יְלָה ּתַׁשְלִימֵֽנִי: 
צְַפצֵ֔ף אֶהְּגֶ֖ה ּכְסּ֤וס עָגּור֙ ּכֵ֣ן אֲ (יד)יְׁשַּבֵ֖ר ּכָל־עַצְמֹותָ֑י מִּיֹ֥ום עַד־לַ֖יְלָה ּתַׁשְלִימֵֽנִי: 
מָֽה־אֲדַּבֵ֥ר וְָאֽמַר־לִ֖י וְהּ֣וא עָׂשָ֑ה  (טו)ּכַּיֹונָ֑ה ּדַּלּ֤ו עֵינַי֙ לַּמָרֹ֔ום אֲדֹנָ֖י עָֽׁשְקָה־ּלִ֥י עָרְבֵֽנִי: 

י אֲדֹנָ֖י עֲלֵיהֶ֣ם יִֽחְיּ֑ו ּולְכָל־ּבָהֶן֙ חַּיֵ֣י רּוחִ֔ (טז)אֶּדַּדֶ֥ה כָל־ׁשְנֹותַ֖י עַל־מַ֥ר נַפְׁשִֽי: 
הִּנֵ֥ה לְׁשָלֹ֖ום מַר־לִ֣י מָ֑ר וְַאּתָ֞ה חָׁשַ֤קְּתָ נַפְׁשִי֙ מִׁשַּ֣חַת ּבְלִ֔י ּכִ֥י  (יז)וְתַחֲלִימֵ֖נִי וְהַחֲיֵֽנִי: 

ּכִ֣י לֹ֥א ׁשְאֹ֛ול ּתֹודֶּ֖ךָ מָ֣וֶת יְהַלְלֶּ֑ךָ לֹֽא־יְׂשַּבְרּ֥ו  (יח)הִׁשְלַ֛כְּתָ ַאחֲרֵ֥י גֵוְךָ֖ ּכָל־חֲטָָאֽי: 
חַ֥י חַ֛י הּ֥וא יֹודֶ֖ךָ ּכָמֹ֣ונִי הַּיֹ֑ום ָא֣ב לְבָנִ֔ים יֹודִ֖יעַ אֶל־אֲמִּתֶֽךָ:  (יט)י־בֹ֖ור אֶל־אֲמִּתֶֽךָ: יֹֽורְדֵ

  (ישעיה לח) וָֽה:וָ֖ה לְהֹוׁשִיעֵ֑נִי ּונְגִנֹותַ֧י נְנַּגֵ֛ן ּכָל־יְמֵ֥י חַּיֵ֖ינּו עַל־ּבֵ֥ית יְה ֹ יְה ֹ (כ)

  יצא לאור על ידי  מפעל הזוהר העולמי
  ו תמוז תשע"ח"כ


